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Credo-ohjelman terveisiä 1/2020 

Helmikuussa 2020 
 

 

Hyvää Uutta Vuotta Keniasta! 

Vuosikymmen 2020 on lähtenyt Credo-ohjelmassa mukavasti liikkeelle. Peruskoulun päättäneet tytöt 
ovat kaikki jatkaneet lukioon. Yksi tytöistämme menestyi peruskoulussa erittäin heikosti. Hänellekin 
lukio on kuitenkin turvallinen paikka jatkaa elämää ja naiseksi kasvamista. Erityisen lisähaasteen 
hänen lukio-opintoihin tuo se, että huonoilla pisteillä pääsee heikompitasoisiin kouluihin, joissa 
opetuksen laatu ei ole kovin korkeatasoista. Erityisen paljon itsekuria ja motivaatiota tarvitsevat nämä 
tyttömme, jotka opiskelevat näissä kouluissa. 

Keniassa on viime vuosien aikana tapahtunut monenlaista kehittymistä. Yhtenä osa-alueena on, että 
mm. koulujen loppukokeiden tuloksia ei tarvitse enää odottaa niin kauan. Aiemmin opintoihin tuli 
pakostakin taukoa, kun kokeiden tuloksia odoteltiin. Nyt lukionkin päättäneet saivat tuloksensa jo 
viime vuoden puolella. Näin yksi lukion päättäneistä tytöistämme aloitti heti tammikuussa opinnot 
liiketalouden alalla. Kahta kiinnostavat tietokoneopinnot ja he etsivät Susan-diakonissan 
avustuksella sopivaa opiskelupaikkaa itselleen. Kaikkia tyttöjä ei jatko-opinnot lukion jälkeen 
kiinnosta. Moni kyläkoulu ottaa lukion käyneen tytön mielellään kouluun apuopettajaksi. Pari 

tytöistämme on aloittanut apuopettajan työt. Vaikka palkkio 
työstä on vähäinen, on oma raha ja itsenäisempi elämä varsin 
houkutteleva ajatus vuosien kouluopiskelujen ja taloudellisen 
riippuvuuden jälkeen.  

Opiskelijoiden kanssa pidimme heti tammikuussa yhteisen 
kokoontumispäivän Nairobissa (yläkuva). Osa mukana 
olleista oli jo opintonsa päättäneitä. Eräs nuori nainen oli 
onnellisena mukana esikoisensa kanssa. On rohkaisevaa 
nähdä näitä onnellisia naiseksi kasvaneita äitejä. Saimme 
viettää hyvän lauantai-päivän yhdessä. Sunnuntaina 
osallistuimme yhdessä Jumalanpalvelukseen Nairobin 
Kawangwaren seurakunnassa. Myös opiskelijoille saimme 
lahjoittaa kivat Credo-kassit. 

Viime vuoden lopulla sain tehdän ensimmäisen matkani 
Samburualueelle. Sain viettää kolmannen adventin 
Maralalissa, josta ohjelmassamme on kolme tyttöä. Silvian ja 
Rebecan olin jo tavannut muutamaa viikkoa aiemmin 
seminaarissamme, mutta tapasin pienen Elizabethin nyt 
ensimmäistä kertaa. Maralal oli pikkuinen kaupunki. 
Maralalissa  juhlittiin  samburunkielisen  Uuden  Testamentin 
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 julkaisujuhlaa,  johon osallistuimme. 
Juhlaa vietettiin Maralalin stadionilla. 
Kulkueena lähdimme kohti stadionia 
Raamatunkäännös-toimiston edestä. Aasit 
saivat kunniatehtävän kantaa Uudet 
Testamentit selässään juhlapaikalle. 
Ihmiset kulkivat aasien perässä laulaen ja 
tanssien. Juhlissa riitti puheita ja 
kuoroesityksiä ja juhlaa kunnioitti 
läsnäolollaan myös maan varapresidentti. 
Kuvassa olen Rebecan ja Silvian kanssa ja 
heillä on käsissään uusi Uusi Testamentti! 
Sunnuntaina saimme osallistua 
Jumalanpalvelukseen Maralalin 
seurakunnassa. Siellä otettiin heti Uusi 
Testamentti ilolla ja kiitollisuudella 

käyttöön. Oli ilo nähdä ja kuulla Credo-tyttömme kuorossa laulamassa. Erityisesti pienen Elizabethin 
soolo ilahdutti. Sain myös tavata tyttöjen äidit. Alakuvassa Elizabeth äitinsä kanssa. Toivon, että tänä 
vuonna pääsisin vierailemaan myös Samburualueella Wambassa, mistä Brenda, Njepina ja Lilina 
ovat mukana ohjelmassa. 

Kiitos teille Credo-ohjelman uskollisille tukijoille, jotka teette 
työn täällä Keniassa mahdolliseksi. Tuettu opiskelu ei ole 
tytöille vain taloudellisesti merkittävää, vaan keventää heidän 
elämäänsä myös henkisesti. Moni toteaa seminaareissamme; 
”Siitä lähtien kun pääsin mukaan Credoon, minua ei 
kertaakaan ole laitettu pois koulusta maksamattomien 
koulumaksujen vuoksi. Olen siitä kiitollinen.” Työmme 
tavoitteena on erityisesti kertoa tytöille rakastavasta 
Vapahtajastamme. Emme koskaan ole arjessa yksin. Kiitos, 
että muistatte tyttöjä ja työtämme rukouksin. Rukoilemme, 
että tytöt saavat edelleen jatkaa kiitollisin mielin alkanutta 
koulu- ja opiskeluvuotta 2020. 

Totuden Henki, johda sinä meitä, etsiessämme valkeuden 
teitä. Työtämme ohjaa, meitä älä heitä, tietomme siunaa. 
Anna nyt, Kristus, valos meille hohtaa, anna sen meitä Isän 
kotiin johtaa. Jos mkä murhe meitä täällä kohtaa, voittamaan 
auta. VK 484 
 
Siunattua vuoden 2020 jatkoa toivottaen, 
 
 
Satu Arkkila    
 

satu.arkkila@sley.fi            
P.O.Box 377,  00621 Village Market, Nairobi, Kenya 
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